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SAFERA LTD.

Saferan tavoitteena on parantaa 
asumisen viihtyisyyttä ja turvallisuutta 
tarjoamalla älykkäitä, tyylikkäitä, 
helppokäyttöisiä ja ennaltaehkäiseviä 
kodinturvaratkaisuja sekä rakennuttajille 
että kuluttajille.

Safera on perustettu vuonna 2007, ja on 
tänä päivänä Safera on maailman 
johtava liesiturvalaitteiden valmistaja.

Saferan tuotteet suunnitellaan 
Suomessa, ja valmistetaan Suomessa ja 
Puolassa.

12+ employees.

= SAFERA office
= Distributor



Liesipalot on merkittävin asuntopalojen aiheuttaja.
Noin 30% kaikista asuntopaloista saa alkunsa liedestä.

MIKSI LIESIVAHTI?

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Asuinrakennusten palot Suomessa

Asuinrakennusten palot Ruuanvalmistus Sähkölaite

Lähde: Sisäministeriö, Pelastustoimen taskutilasto



Sammutusyksikkö
(lisävaruste)

Kaksisuuntainen 
radioyhteys

Keskusyksikkö 
antureineen

Vesivuotoanturi 
(lisävaruste)

Virranhallintayksikkö

KATTAVA SUOJA YHDELLÄ 
RATKAISULLA

LIESIVAHTI
• Hälyttää ensin vaaratilanteesta, ja jos 

hälytystä ei kuitata:
• Pysäyttää vaaratilanteen katkaisemalla 

liedestä sähköt
•Tarvittaessa myös sammuttaa syttyneen 

liesipalon (lisävaruste)
• Lisäksi lapsilukko estää lieden 

valvomattoman käytön

VESIVUOTOANTURI
•Ehkäisee vesivuodoista aiheutuvia 

vahinkoja hälyttämällä alkavista 
vesivuodoista keittiössä. Lisävaruste.

AUTOMAATTINEN LIESITUULETUS
•Parantaa keittiön sisäilman laatua 

ohjaamalla liesituuletusta päälle/pois 
ruoanlaiton mukaan. Lisävaruste.



Safera Airis liesivahti on helppo asentaa.

ASENNUS

https://vimeopro.com/safera/eng/video/148136620


Liesivahdin saat joko valmiiksi liesituulettimeen asennettuna tai erikseen 
asennettavana tuotteena. Valitse tarpeisiisi sopiva malli ja siihen 

haluamasi lisävarusteet.
IN-LINE tai R-LINE

MALLISTO



SAFERA IN-LINE sulautuvat osaksi 
liesituuletinta, jonka voit valita keittiösi 
tyylin mukaan.

Markkinoiden tyylikkäin 
jälkiasennettava liesivahti. Helppo 
asennus keittiön välitilan seinään.

IN-Line Liesivahdit R-Line liesivahdit
UUSTUOTANTO 
JA 
SANEERAUKSET

OLEMASSAOLEVA 
ASUNTOKANTA



SAFERA IN-LINE sulautuvat osaksi 
liesituuletinta, jonka voit valita keittiösi tyylin 

mukaan.

IN-LINE LIESIVAHDIT



Markkinoiden tyylikkäin jälkiasennettava liesivahti. Helppo asennus 
keittiön välitilan seinään.

R-LINE LIESIVAHDIT



Tarjous Kirkkonummen huollon asiakkaille

HANKINTA

Safera Airis liesivahtien suositushinta on 
399,00 €

Tarjouksemme Kirkkonummen huollon 
asiakkaille:

Safera Airis liesivahdit ilman asennusta: 
319,20 €

Safera Airis liesivahdit asennettuina: 
359,10 €

Edellyttää vähintään 10 laitteen tilausta 
yhteen kohteeseen.

Lisätietoa tuotteista:
www.liesivahti.fi



JAKELIJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT



ASIAKKAITA JA REFERENSSEJÄ



KIITOS!
www.safera.fi
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